Digitální termostat
s èidlem Dallas
Petr Filák
Na stránkách tohoto èasopisu bylo uveøejnìno ji nìkolik èlánkù zabývajících se termostaty. Èím se odliuje právì tento? Snad
jen v jednoduchosti zapojení a ovládání, inteligentním podsvícením a dvouvodièovým pøipojením teplotního èidla Dallas bez externího tranzistoru.
K ovládání termostatu slouí pouze dvì tlaèítka PLUS / MINUS, kterými nastavíme poadovanou teplotu.
Dvouøádkový displej ukazuje jak aktuální dosaenou tak i navolenou teplotu. Pøi kadé zmìnì navolené teploty se tento údaj (pokud se nezmìní
do 3 sekund) uloí do EEPROM mikrokontroléru. Pokud je termostat v klidu, podsvícení displeje zhasne asi po
1 minutì. Stiskem jednoho z tlaèítek
se nejdøíve sepne podsvícení. Nastavená teplota se tlaèítkem PLUS nebo
MÍNUS zvýí nebo sníí a následujícím stiskem. Pokud displej ji svítí, je
na stisk tlaèítka reagováno okamitì.
Teplota se nastavuje po pùl stupni.
Hystereze je daná pùl stupnì nahoru
a pùl stupnì dolù, to znamená, e
pokud nastavíme teplotu napøíklad
28 °C, vypne se termostat pøi 28,5 °C
a opìt zapne pøi 27,5 °C.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1. Srdcem celého obvodu je mikrokontrolér
PIC16F628, který zajiuje vekeré
potøebné funkce. Je taktován vnitøním
oscilátorem s frekvencí 4 MHz. Po
pøipojení napájecího napìtí probìhne
úvodní inicializace a LED D1 se rozsvítí. Otevøe se tranzistor T2, který
sepne podsvícení a displej vypíe aktuální a navolenou teplotu. Ta je pøi
prvním zapnutí 25 °C. Kadým stis-

kem tlaèítka PLUS se navolená teplota zvýí o 0,5 °C, kadým stiskem
tlaèítka MÍNUS se navolená teplota
o tuto hodnotu sníí. Pokud je aktuální teplota nií ne navolená o 0,5 °C
a víc, tranzistor T1 se otevøe a relé
K1 sepne. LED D3 se rozsvítí. Kdy
je aktuální teplota alespoò o 0,5 °C
vyí ne navolená, tranzistor T1 se
zavøe, relé K1 vypne a LED D3 zhasne. Termostat je urèen pro vnitøní pouití, take neøeí záporné teploty.
Rozsah mìøení i nastavení je 0 a
99,5 °C. Pokud je èidlo odpojené, na
displeji se objeví nápis Porucha èidla.
Teplotní èidlo Dallas 18S20 je veobecnì známé, take se o nìm nebudu podrobnìji zmiòovat. Vechny potøebné informace jsou napøíklad na
stránkách www.dalsemi.com. Jak bylo
napsáno v úvodu, je èidlo pro jednoduchost a univerzálnost pøipojeno
dvouvodièovì, to znamená, e je napájeno pouze po datové lince. Proud
potøebný pro vlastní pøevod teploty je
zajitìn tak, e po odeslání pøíkazu
44H (Convert T) zùstane port B4 jetì po dobu pøevodu t conv v úrovni
log. 1.

Teplotní èidlo
Pouzdra DS18S20 jsou na obr. 2.
Pøi pouití parazitního napájení (po
datové lince), je potøeba propojit vý-

Obr. 1. Zapojení termostatu
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vod 3 (VDD) s vývodem 1 (GND). Pro
kompenzaci pøípadného ruení se
mùe paralelnì pøipojit Schottky dioda (katoda k vývodu 2). Podle individuálního pouití mùe být èidlo pøipojeno pøímo ke svorkovnici CON3 nebo
umístìno napø. do kovové trubièky
a propojeno kabelem jak ukazuje
obr. 3.

Osazení a oivení
Na desce s plonými spoji (obr. 4
a 5) nejdøíve zapojte drátové propojky, objímku pro PIC a potom vechny
ostatní pasivní i aktivní souèástky.
LED D3, která signalizuje sepnuté relé
K1, umístìte na viditelné místo (podle pouité krabièky) a propojte s deskou dvouilovým vodièem. Nezapomeòte na distanèní sloupky pro
uchycení displeje. U typu ATM0802A
(GM electronic), který jsem pouil je
potøeba nejdøíve spojit propojku J2.
Dále spojte vývody 1, 5, 7, 8, 9, 10
a displej propojte s deskou deseti drá-

Obr. 2.
Pouzdra
DS18S20

Obr. 4 a 5. Deska s plonými spoji a rozmístìní souèástek

Obr. 3. Èidlo termostatu s kabelem

tovými propojkami (viz schéma zapojení).
Odporový trimr R2 nastavte asi do
poloviny dráhy. Ve jetì jednou pøekontrolujte a poté pøipojte stejnosmìrné napájecí napìtí 12 V. Po úvodní inicializaci se na displeji vypíe navolená
teplota N: 25,0 °C, (pøi prvním zapnutí
25 °C) a na druhém øádku teplota dosaená - namìøená, napø. D: 21,0 °C.
Odporovým trimrem R2 nastavte potøebný kontrast. Pokud èidlo s mikrokontrolérem nekomunikuje, objeví se
na displeji nápis Chyba èidla (obr.
6). Pokud zatím pracuje ve jak má,
zkontrolujte jetì správnou funkci relé
K1 postupným zahøíváním a ochlazováním teplotního èidla a také zmìnou
nastavené teploty.

Soubor s programem pro mikrokontrolér ve formátu Hex je volnì ke
staení na stránkách redakce (http://
www.aradio.cz). Pøi programování navolte vnitøní oscilátor 4 MHz , zakate
MCLR, povolte BOR, WATCHDOG
a Power-up timer.

Seznam souèástek
R1, R3, R8,
R11
10 kΩ
R4, R5
2,2 kΩ
R6
3,3 kΩ
R7
8,2 kΩ
R9
1 kΩ
R10
4,7 kΩ
R2
trimr 2,5 kΩ
C1
470 µF/25 V
C3
470 µF/10 V
C2, C4
100 nF
D1,D3
LED 3 mm
D2
1N4004
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Obr. 6. Hláení Chyba èidla
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